
                                                                                            KÚPNA  ZMLUVA              
 
        uzatvorená  v zmysle  § 588 a nasledujúcich zákona  číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v  znení neskorších    
       predpisov  medzi zmluvnými stranami :                                                       
                                                                                             
                                                                          Zmluvné strany
Kupujúci     :   Obec Kostolná – Záriečie
                         Sídlo:  913 04 Kostolná-Záriečie č. 148
                         IČO: 00311693
                         DIČ : 2021079676
                          V zastúpení : Ing. Miroslav Jančár – starosta obce

(ďalej aj len ako „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
       
                                                                                                         a

Predávajúci č. 1 :   Meno, priezvisko             :   Mária Muráriková
                                  Rodné priezvisko             :   Čechová
                                  Dátum narodenia            :   26.08.1962
                                  Rodné číslo                       :   
                                  Miesto trvalého pobytu :   913 04  Chocholná-Velčice  č. 338

(ďalej aj len ako „predávajúci č.1“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predávajúci č. 2 :   Meno, priezvisko             :   Adrián Repka
                                  Rodné priezvisko             :   Repka
                                  Dátum narodenia            :   26.05.1967
                                  Rodné číslo                       :   
                                  Miesto trvalého pobytu :   Hodžova 1485/31  911 01  Trenčín

(ďalej aj len ako „predávajúci č.2“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
                                                                                  PREDMET ZMLUVY

1)  Predávajúci   č.  1  Mária Muráriková  je  vlastníkom nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa v  katastrálnom území Kostolná-Záriečie,
zapísanej na liste vlastníctva č. 360  a  to pozemok, parc. reg E, parc. č. 14, o výmere  613 m2, druh pozemku trvalý trávny porast,
spoluvlastnícky podiel 75/2160 (ďalej len „ Nehnuteľnosť č. 1 „).        

2)   Predávajúci  č. 1 na  základe tejto zmluvy predáva Kupujúcemu a Kupujúci na základe tejto zmluvy kupuje do svojho výlučného
       vlastníctva Nehnuteľnosť č. 1.
3)   Predávajúci č. 1 a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za prevádzanú Nehnuteľnosť  č. 1 vo výške 276,90 EUR (slovom dvesto
       sedemdesiatšesť  EUR deväťdesiat centov).

4)   Predávajúci  č. 2 Adrián Repka je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Kostolná-Záriečie, zapísanej
        na liste vlastníctva č. 360  a to pozemok, parc. reg E, parc. č. 14, o výmere  613 m2, druh pozemku trvalý trávny porast,    
        spoluvlastnícky  podiel 30/2160 (ďalej len „ Nehnuteľnosť č. 2 „) .        
5)   Predávajúci  č. 2 na  základe tejto zmluvy predáva Kupujúcemu a Kupujúci na základe tejto zmluvy kupuje do svojho výlučného
       vlastníctva Nehnuteľnosť č. 2.
6)    Predávajúci č. 2 a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za prevádzanú Nehnuteľnosť č. 2 vo výške 43,62 EUR (slovom štyridsať
         tri EUR šesťdesiatdva centov).             

7)   Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu č. 1 a 2 v hotovosti pri podpise tejto zmluvy. Predávajúci č.1 a 2
       potvrdzujú  podpisom tejto zmluvy prevzatie dohodnutej kúpnej ceny pri podpise tejto zmluvy.
    

Článok I I.
                                              STAV NEHNUTEĽNOSTÍ A PREHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

1)   Predávajúci č. 1 a 2 vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach, ktoré prevádzajú, neviaznu žiadne  ťarchy, dlhy ani  vecné
      bremená ani žiadne iné právne vady. Ďalej  vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach nie sú žiadne vady, na ktoré by mali
      povinnosť upozorniť druhú zmluvnú stranu.



2)   Predávajúci č. 1 a 2 svojim podpisom na tejto  zmluve splnomocňujeme kupujúceho na podanie návrhu na vklad
      vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. 1 a 2 do katastra nehnuteľností a  na všetky právne úkony spojené    
      s vykonaním opráv, resp. doplnení návrhu na vklad, alebo jeho príloh v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov príslušná 
      správa katastra preruší konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.

3)   Správny poplatok spojený s návrhom na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností podľa ustanovení tejto
       zmluvy uhradí v celom rozsahu kupujúci.

4)   Obecné zastupitelstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo prevod Nehnuteľnosti č. 1 uvedenej v tejto zmluve uznesením
      č. 105/2016 zo dňa   15.12.2016 a prevod Nehnuteľnosti č. 2 uvedenej v tejto zmluve uznesením č. 47/2015 zo dňa

17.9.2015.

Článok III
Nadobudnutie vlastníckeho práva a užívacieho práva

1)   Vlastnícke a užívacie právo vzniká zmluvným stranám vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom
       katastrálnom úrade.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1)   Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode zmluvných strán.
2)   Zmluva je vyhotovená v  5 origináloch, pričom každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie a  dve vyhotovenia
      sú  určené pre  príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
3)   Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
       podmienok, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú 
       vlastnoručnými podpismi.
4)   Zmluva nadobúda platnosť  jej podpisom všetkými  zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúcim po dni jej
       zverejnenia.

 V Kostolnej – Záriečí, dňa 26.1.2017

        Kupujúci  :

          ..................................................................                                                            

          Ing. Miroslav Jančár – starosta obce

      

V  Kostolnej-Záriečí  dňa ..........................                                                    V Kostolnej-Záriečí dňa ..............................

                                                                      

                                       

     .............................................................................                             .........................................................................
              Predávajúci  č. 1  Mária Muráriková                                                  Predávajúci č. 2 Adrián Repka
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